
La FiM Vila-seca 2022 presenta el cartell de concerts per
hores i dies

Vila-seca, 6 d’abril de 2022. Després de presentar la programació artística de la nova edició,

integrada per 37 propostes de música emergent i d’espectacles de música familiar, la FiM

Vila-seca dona a conèixer la programació per dies.

La FiM va tornar renovada el 2021 amb la vocació de recuperar el seu espai com a aparador de la

música emergent i amb la voluntat d'acollir i promoure la creació en l'àmbit de la música familiar i per

a tots els públics. La selecció torna a reforçar l’aposta per la necessària feminització de l’escena

musical, amb un 65% de la programació amb propostes formades o liderades per dones. Amb

un total de 10 estrenes o pre-estrenes, la FiM acollirà propostes musicals emergents i familiars de

tot el territori català, a més d'incorporar aquest any dues propostes vinculades a les Illes Balears

(Maria Jaume i Maria Hein) i dues al País Valencià (TWIN i la companyia De_Paper amb l'espectacle

Miranius). També s'estrena el Segell Km0 com a distintiu de les propostes procedents de Vila-seca i

el Camp de Tarragona.

Durant els dies 6, 7 i 8 de maig, la FiM Vila-seca comptarà amb set espais de programació: el

Castell de Vila-seca com a epicentre de l'activitat professional i musical, i altres espais interiors i

exteriors com el Parc de la Formiga, l'Auditori Josep Carreras, l’Auditori Malapeira i el Teatre El
Centru. Com a novetat, enguany s’estrena un espai singular, el Magatzem Cal Perera, el darrer

magatzem i trencadora d’avellanes en actiu de Vila-seca.

La FiM és una fira i per això s’adreça a professionals del sector musical dels territoris de parla

catalana: empreses i professionals del management, la promoció i la producció artística,

programadores de música i arts en viu: sales, festivals, fires, teatres, auditoris, bars musicals, festes

majors, equipament de proximitat, responsables de campanyes escolars, audicions educatives i

programacions familiars iniciatives i entitats dedicades al suport a la creació i a l’acompanyament

artístic del talent emergent.

Al mateix temps, la FiM està oberta al públic amant de la descoberta musical i a qui vulgui
gaudir de la cultura en família. La programació està pensada artísticament i adaptada
tècnicament perquè els públics menuts i els grans puguin compartir l'experiència. A més

d'espectacles específicament adreçats a infants on les persones adultes hi trobaran estímuls, la FiM

també ha reforçat les propostes per a tots els públics. Es tracta de concerts i espectacles amb

vocació transversal i capes de lectura per a les diferents franges d'edat. Són propostes aptes per a

infants però no és necessari assistir-hi amb infants per gaudir-ne. Alhora tota la FiM està concebuda
amb horaris racionals, durades dels concerts acotades, volums moderats i platees adaptades,

entre d’altres.

https://www.fim.cat/artistes-2022/


Les entrades als espectacles seran gratuïtes i només serà necessari realitzar reserva de localitats

en els espectacles amb aforament limitat, com ara els de l'Auditori Josep Carreras, Auditori

Malapeira, Teatre El Centru i el Magatzem Cal Perera. La reserva de localitats estarà disponible al

web www.fim.cat a partir del 20 d’abril.

La fira també publica avui el seu spot promocional d’enguany, produït per la productora audiovisual

especialitzada en continguts culturals, Clack Produccions.

La FiM, fira de música familiar i emergent de Vila-seca, està impulsada per l’Ajuntament de
Vila-seca amb el suport de la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
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